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MESTÁ A LOKALITY EXKURZIE PO SLOVENSKU

itra je skrátka krásna v každom ročnom období. NPre tú krásu a malebnosť v údolí životodarnej 
rieky, polohu uprostred prírody, bola obývaná 

už od praveku. Nitra sa pýši najdlhšou históriou spomedzi 
slovenských miest. Na skalnatom kopci nad Dražovcami 
stojí kostol svätého Michala archanjela. Prvý kostol stál na 
tomto mieste už v polovici 11. storočia, dnešný chrám 
dostal svoju podobu v 13. storočí. Zobor je vrch v meste 
Nitra v najjužnejšom geomorfologickom podcelku 
pohoria Tribeč.

 Sebechleby sú obec v okrese Krupina na úpätí Štiavnických 
vrchov, bývalé sídlo Tekovskej stolice. V odľahlej osade 
tejto obce s názvom Stará Hora je komplex 83 objektov 

vinohradníckych pivníc s nadzemnými časťami, v zozname 
PRĽA od 1981. Najstaršie pivnice boli vytesané do tufov v čase 
tureckých nájazdov v 16. storočí. Každoročne máme prijatie u 
pána Husáka, kde sa ochutnáva okrem iného aj miestna 
špecialita Konkordia.

remnica je mesto ležiace v okrese Žiar nad KHronom. Už od 10. storočia sa v meste a na okolí 
ťažilo zlato a striebro. Kremnica bola od roku 

1328 slobodné kráľovské banské mesto a od 14. storočia 
prezývaná ako Zlatá Kremnica. V meste sídli Mincovňa 
Kremnica, ktorá je najstaršia dodnes existujúca mincovňa 
na svete. Mestský hrad v Kremnici je národná kultúrna 
pamiatka. V Kremnici sa uskutočňujú viaceré umelecké a 
športové podujatia slovenského a medzinárodného 
významu.

Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy SR



ustý hrad je hradný komplex na území mesta PZvolen nad sútokom Hrona a Slatiny v nadmorskej 
výške 475 – 571 m n. m. Skladá sa z dvoch 

hradných komplexov: Dolného a Horného hradu. Medzi 
nimi sa nachádza tzv. spojovacia časť dlhá takmer 400 
metrov, ktorú v časti pri Dolnom hrade tvorí 206 metrov 
dlhý múr. Celková rozloha Pustého hradu je 7,6 ha. I keď 
ide o ruinu, v porovnaní s inými európskymi ale aj 
svetovými hradmi vystavanými na vrchoch, je 
pravdepodobne najväčší. Najstaršou stredovekou stavbou 
na Pustom hrade je veža kráľovského komitátneho hradu z 
12. storočia. Spolu s prislúchajúcim opevnením sa 
nachádza na najvyššom mieste hradného kopca.

Banská Bystrica. Vstúpte a zoznámte sa so slávnou 
baníckou minulosťou stredovekého kráľovského mesta 
či čulým ruchom rozvíjajúcej sa metropoly. História 

Banskej Bystrice je nerozlučne spätá s ťažbou drahých kovov – 
striebra a medi. Historické jadro Banskej Bystrice, ktoré bolo 
za mestskú pamiatkovú rezerváciu vyhlásené v roku 1955, zdobia 
mnohé architektonické skvosty tohto významného obdobia. 
Kolorit mesta dotvárajú tiež pamiatky viažuce sa k novodobej 
histórii Banskej Bystrice.

pania dolina je obcou s množstvom (85) zachovalých 

Škultúrnych pamiatok z obdobia rozkvetu banskej 
činnosti. Časť z nich je reštaurovaná a verejne 

prístupná. Priamo nad obcou sa nachádza banská halda, v 
jej okolí šachty, štôlne a ďalšie pozostatky banskej činnosti. 
Banícke bratstvo Herrengrund Špania Dolina je 
občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Poslaním 
spolku je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície 
baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie 
pamiatok na banskú činnosť v regióne. Ich cieľom je 
oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s 
históriou ťažby medi v Španej Doline.

iernohorská železnica je úzkokoľajná lesná 

Čželeznica s rozchodom 760 mm. Premáva na trase 
Chvatimech – Hronec – Čierny Balog – Vydrovo v 

Slovenskom rudohorí. Pred zrušením dopravy v roku 1982 
bola značne rozvetvená a mala celkovú dĺžku 131,98 km. 
Trate železnice viedli údoliami Čierneho Hronu a jeho 
prítokov. V roku 1982 bola vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku. Čiernohronská železnica bola v roku 
2011 tiež vyhlásená za jeden zo siedmich divov 
Banskobystrického samosprávneho kraja. V roku 2011 
prepravila približne 60 tisíc osôb. Neďaleko sa nachádza 
Lesnícky skanzen Vydrovo založený 2002, ktorým vedie 
4 km náučný chodník.



eľpa, obec pod majestátnou Kráľovou hoľou. HV tomto krásnom kúte Slovenska sa stretajú tri 
národné parky: Národný park Nízke Tatry, 

Muránska planina a Slovenský raj. Samotná obec Heľpa je 
pekná a zaujímavá, stále v nej žije tradičná ľudová 
kultúra, každoročne sa tu v posledný júnový víkend 
konajú Horehronské dni spevu a tanca. Nad obcou sa týči 
krásny rímskokatolícky kostol z roku 1800. V rámci 
exkurzie je v amfiteátri neoddeliteľnou súčasťou i „škola 
ľudového tanca“ v podaní vedúceho exkurzie. 

evoča je mesto na severovýchodnom Slovensku, ležiace v LPrešovskom kraji. Od roku 2009 je zapísaná na zozname 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Levoča 

so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter 
stredovekého mesta. Je mestskou pamiatkovou rezerváciou a 
vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi 
najkrajšie historické mestá v SR.

odolínec leží v údolí rieky Poprad, na rozhraní PSpišskej Magury, Podtatranskej kotl iny a 
Levočských vrchov. Prvá písomná zmienka o 

Podolínci je z roku 1235. V roku 1412 ho uhorský kráľ 
Žigmund povýšil na slobodné kráľovské mesto, ktoré 
vzápätí dal do poľského zálohu. Mesto bolo obohnané 
hradbami a v mestskej zástavbe existoval, dnes už 
zaniknutý, gotický hrad. Neskôr, v roku 1772 po 
znovupripojení k Rakúsko-Uhorsku, Podolínec začal 
upadať na vidiecku úroveň. 

arišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým 

Šhradom v SR. Jeho celková zastavaná plocha 
prevyšuje 2,7 hektára. V dnešnej dobe je hrad 

vyhľadávaným miestom prechádzok obyvateľov Prešova a 
okolia. Opevnenie hradu je zachovalé, vrátane bášt.

rešov je metropola Šariša.  Je to tretie najväčšie mesto v PSR. Spoločne zablúďme do uličiek, na námestia či do 
parkov, nechajme na seba dýchať časy bohatej mestskej 

histórie a v myšlienkach sa vráťme k osudom a udalostiam 
dávnych storočí.



ýchodná je obec, ktorá sa nachádza vo východnej Včasti Liptova, v miernej depresii na juhozápadných 
svahoch Západných Tatier. Územie obce ponúka 

množstvo prírodných krás a možností na šport, turistiku, 
rybolov, či poľovníctvo. V miestnom amfiteátri sa od roku 
1953 koná v prvý júlový víkend najväčší slovenský 
folklórny festival. V amfiteátri sa nachádza aj 28 m 
vysoká vyhliadková veža s kruhovým výhľadom a 
drevené chatky. V roku 2015 festival Východná zlomil dva 
významné rekordy .  Ten pr vý sa  týkal  počtu  
účinkujúcich, ktorých bolo vyše 2 000, a druhý počtu 
návštevníkov (predpokladá sa, že do Východnej prišlo vyše 
30 000 návštevníkov).  

eltské nálezisko Havránok - Liptovská Mara.   KArcheologická lokalita sa nachádza na vŕšku Úložisko pri 
vodnej nádrži Liptovská Mara. Našlo sa tu sídlisko a 

zrejme štvoruholníková svätyňa z mladšej doby železnej (300-100 
pred n.l.). Stavby obydlia, obetiská, pec a rôzne predmety boli 
čiastočne rekonštruované a tvoria archeologické múzeum v 
prírode. 

lkolínec je podhorská osada, miestna časť Vokresného mesta Ružomberok v Žilinskom kraji. 
Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry 

a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci 
z typických zrubových objektov charakteristického 
stredoeurópskeho typu. Od roku 1993 je zapísaný do 
Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Osada 
predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou 
architektúrou horských a podhorských oblastí, s 
nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred 
krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a 
pasienkov. Vlkolínec bol v rámci karpatského regiónu 
vyhodnotený ako najlepšie zachovaný reprezentant svojho 
druhu, ktorý dotvára okolitá scenéria Veľkej Fatry.

ieniny sú krajinný celok geomorfologickej oblasti PVýchodné Beskydy, geologicky sú samostatným celkom. 
Pieniny tvorí horský masív bradlového pásma a 

najvyšším vrchom sú Vysoké skalky. Na časti územia Pienin sú 
vyhlásené národné parky. V Poľsku je to Pieninski Park 
Narodowy (PPN) a v SR je to Pieninský národný park (PIENAP). 
Turisticky najnavštevovanejšími sú Tri korunky a Sokolica na 
poľskej strane a prekrásny Prielom Dunajca (národná prírodná 
rezervácia vyhlásená r. 1967) na slovenskej strane. Prielom 
Dunajca sa nachádza medzi obcami Červený Kláštor a Lesnica. Je 
to najhodnotnejšie územie Pienin, s hlbokými kaňonmi, s 
meandrami zakliesnenými hlboko do skál, skalnými výtvormi a 
neprístupnými bralami. Turisticky atraktívnym je i splav 
Dunajca na pltiach s originálnou goralskou muzikou. Pravidelne 
tento splav absolvujú aj účastníci exkurzie. 



ajecké Teplice sú mesto ležiace v Žilinskom kraji. RPočtom obyvateľov patrí medzi najmenšie mestá. 
Prírodné termálne liečebné kúpele v tomto meste 

patria medzi najznámejšie a najpríťažlivejšie v SR.

kalica. Malebný kút severného Záhoria – okres SSkalica sa rozprestiera v časti Záhorskej nížiny a siaha 
až po úpätie Bielych Karpát v povodí rieky Moravy. 

Skalickým trdelníkom, Skalickou frankovkou , 
množstvom pamiatok a nádhernou záhorskou prírodou, 
tým všetkým láka návštevníkov.

iešťany sú najvýznamnejšie kúpeľné mesto v SR, sídlo Po k r e s u  a  m n o h ý ch  ve d e ck ý ch  i n š t i t ú c i í .  Je 
medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a 

významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a 
rekreácie. Kúpele Piešťany sú situované prevažne na Kúpeľnom 
ostrove východne od mesta.

erchová je obec na severe Slovenska v okrese TŽilina, známa hlavne svojou kultúrnou tradíciou a 
ako stredisko cestovného ruchu. Od začiatku 60. 

rokov sa každoročne koná kultúrny festival Jánošíkove dni.

tará Bystrica sa nachádza vo východnej časti okresu SČadca, na rozhraní Kysuckých Beskýd a Kysuckej 
vrchoviny. V rámci rekonštrukcie námestia bol v obci 

postavený jeden z najmladších orlojov na svete, dokončený v 
roku 2009. Astronomickou časť orloja tvorí astroláb ukazujúci 
znamenia zverokruhu, polohu Slnka a Mesiaca a mesačné fázy. 
Bez astrolábu nemôže byť orloj orlojom. Vzhľadom na to, že ide 
o zložitý astronomický a hodinársky mechanizmus, obec Stará 
Bystrica oslovila pražskú firmu, ktorá navrhla a zostrojila astroláb 
pre Slovenský orloj v Starej Bystrici. Je potrebné zdôrazniť, že 
astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú 
polohu Starej Bystrice, nejde teda o kópiu iného orloja.



olíč je mesto ležiace v okrese Skalica v HTrnavskom kraji. Kaštieľ je dominantou Holíča. 
Vznikol prestavbou stredovekého vodného 

hradu. Na nádvorí holíčskeho múzea sa nachádza niekoľko 
pozoruhodných kameňov tzv. megalitov.

opčany. Nachádza sa tu jediný zachovaný kostol z Kčias Veľkej Moravy. Kostol leží pri slovensko-českej 
hranici blízko veľkomoravského sídla Mikulčice - Valy. 

Do roku 1994 konali len príležitostné bohoslužby pri púti, ktorá 
súvisela s patrónkou kostola, svätou Margitou z Antiochie.
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